
Hospitacja diagnozująca -  arkusz, zadania dla uczniów  
opracowała Ewa Szlasa 

 
Arkusz hospitacji diagnozującej 

 
Standard – Uczniowie prezentują wiedzę dotyczącą  wybranych  polskich  

   legend. 
 
Temat –   Polskie legendy – kolejność wydarzeń, bohaterowie i ocena  ich   
                 postępowania, morał. 
 
Klasa I     Data........................... 
 
Uczniowie: Gr. I Gr. II Gr.III Gr.IV 
 
Ustalają kolejność zdarzeń 
 

    

Wymieniają postaci występujące w 
legendzie 
 

    

Wskazują postać pierwszoplanową 
 

    

Oceniają postępowanie bohaterów     
Wskazują rekwizyty związane z legendą 
 i uzasadniają wybór 

    

Uzupełniają zdania     
Rozwiązują krzyżówkę     
Wskazują morał lub uzasadniają podjętą 
decyzję 

    

Wykonują ilustrację lub scenkę do legendy     
Pracują w grupie przydzielając zadania tak, 
by każda osoba miała udział w końcowym 
efekcie pracy 

    

Prezentują pracę grupy     
 
Grupa I – Legenda o Lechu 
Grupa II – Legenda o Piaście 
Grupa III – Legenda o Popielu 
Grupa IV – Legenda o Złotej Kaczce 

 



Hospitacja diagnozująca po realizacji zagadnień związanych z baśniami i legendami. 
Przed zajęciami należy podzielić klasę na grupy (losowo), przygotować miejsce pracy, 
materiały papiernicze, rekwizyty (kaczkę, woreczek z dukatami, nożyczki, gniazdko, zdjęcie 
orła, wóz z papieru, mysz, wieżę). Każda grupa otrzymuje instrukcję i karty pracy. Pod koniec 
zajęć uczniowie prezentują swoją pracę, oceniają swoje mocne i słabe strony. 
 
ZADANIA DLA GRUPY 
 
 

1. Rozwiążcie krzyżówkę, podajcie hasło. 
 

2. Ustalcie kolejność zdarzeń w legendzie. 
 

3. Wypisz postacie występujące w legendzie. Podkreślcie najważniejszą – 
postać pierwszoplanową. 

 
4. Uzupełnijcie tekst . 

 
5. Wybierzcie rekwizyty dotyczące opowieści. Uzasadnijcie swój wybór. 

 
6. Napiszcie czego uczy nas legenda. 

 
7. Do wybranej części przygotujcie scenkę lub ilustrację. 

 
8. Zaprezentujcie swoja pracę. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA I – Legenda Lech, Czech i Rus 
 
Krzyżówka  
 
1. Obronna osada to ........................... 
2. Orle......................., od niego utworzono nazwę grodu 
3. Kolor orła 
4. Założył Gniezno 
5. Brat Lecha i Rusa 
6. Biały orzeł to dobry .... 
7. Stał się znakiem Lecha i jego ludu 
 
   GRÓD 
GNIAZDO 
BIAŁY 
LECH 
CZECH 
ZNAK 
  ORZEŁ 
 
 
2. Kolejność zdarzeń 
 
Wspólne życie plemion Lecha, Czecha i Rusa. 
 
Poszukiwanie nowych ziem. 
 
Rozejście się braci w trzy strony. 
 
Szybujący orzeł – dobry znak. 
 
Założenie grodu przez Lecha. 
 
3. Wypisz postacie występujące w legendzie. Podkreślcie najważniejszą – 
postać pierwszoplanową. 
 
Postaci występujące w legendzie: 
........................................................................................ 
4. 
Gród, który założył Lech nazwano .................................. 
 
Kolejnymi stolicami Polski były: .................................... 
.......................................................................................... 



 
6. Uzupełnij. 
 
Lech wybrał orła na swój znak, ponieważ....................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
GRUPA II – Legenda o złotej kaczce 
 
Krzyżówka 
 
1.Imię bohatera legendy 
2. Ulica, przy której w lochach zamku mieszkała           
    kaczka. 
3. W nią zaczarowano księżniczkę. 
4. Budynek, w którym mieszkała kaczka. 
5. Kaczka dała je szewczykowi. 
6. Tam pojechał szewczyk na wycieczkę. 
 
JANEK  
       TAMKA 
    KACZKA 
          ZAMEK 
    DUKATY 
  WILANÓW 
2. Kolejność zdarzeń 
 
Ciężkie życie szewczyka. 
 
W gospodzie. 
 
Spotkanie z kaczką. 
 
Próba wydania dukatów. 
 
Spotkanie żołnierza. 
 
Gniew kaczki. 
 
Szczęśliwe życie. 
 
 



3. Wypisz postacie występujące w legendzie. Podkreślcie najważniejszą – 
postać pierwszoplanową. 
 
Postaci występujące w legendzie: 
........................................................................................ 
 
4. Miejsca w Warszawie, które są wymienione  
    w legendzie: 
 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
6. Legenda o złotej kaczce uczy nas ....................................................................... 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
 
GRUPA III - Legenda o Piaście Kołodzieju 
 

 
KRZYŻÓWKA 
1. Zjadły go myszy 
2. Imię, które otrzymał syn Piasta 
3. Imię żony Piasta 
4. Gród obok którego mieszkał Piast z rodziną 
5. Często przy muzyce 
 
                  POPIEL 
               ZIEMOWIT 
RZEPICHA 
         KRUSZWICA 
                 TAŃCE 

2. Kolejność zdarzeń 
 

1. Pracowite życie Piasta. 
 
2. Uroczystość postrzyżyn. 

 
3. Przybycie wędrowców. 

 



4. Nadanie imienia synowi Piasta. 
 

5. Obcięcie chłopcu włosów. 
 

6. Objęcie tronu w Kruszwicy. 
 

3. Wypisz postacie występujące w legendzie. Podkreślcie najważniejszą –  
postać pierwszoplanową. 

 
Postaci występujące w legendzie: 
............................................................................................................................ 
 
4.Uroczystość podczas której chłopiec przechodził spod opieki matki pod 
opiekę ojca 
W czasie uroczystości postrzyżyn .................................................................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

      Kto po obaleniu okrutnego Popiela objął rządy 
 w Kruszwicy? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
6. Morał: ........................................................................................................... 
 
GRUPA IV – Legenda o Popielu 
 
KRZYŻÓWKA 
1. Ląd pośrodku jeziora 
2. Zasiadał na nim Popiel (mebel – symbol władzy) 
3. Nazwa jeziora, na którym była wyspa 
4. Narodowość żony Popiela 
5. Budowla na wyspie, w której schronił się Popiel 
6. Założyciel Gniezna 
 

WYSPA 
   TRON 
   GOPŁO 
      NIEMKA 
   WIEŻA 
        LECH 
 



2. Kolejność wydarzeń 
 
1. Rządy okrutnego Popiela. 
 
2. Uknucie wraz z żoną spisku przeciwko stryjom. 

 
3. Uczta. 

 
4. Otrucie stryjów. 

 
5. Pojawienie się myszy. 

 
6. Ucieczka na wyspę. 

 
7. Poniesienie kary. 
 
 

3. Wypisz postacie występujące w legendzie. Podkreślcie najważniejszą –   
postać pierwszoplanową. 

 
Postaci występujące w legendzie: 
............................................................................................................................ 
 

     6. Morał. 
 
Popiel i jego żona zostali ukarani, ponieważ .................................................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

 
 
 

 


